
 

Vedtaget i skolebestyrelsen 

den 18.8.2009 

 

Børns erstatningsansvar 
Nederst på siden står regelsættet for børns erstatningsansvar fra Børn og Unge-forvaltningen. 

 
 

Det betyder i praksis på Møllevangskolen: 
• Når en elev forsætligt laver en skade på skolens inventar, bygning m.v., så udfylder eleven og 

klasselæreren blanket "skadesanmeldelse" 

• Denne afleveres til pædagogisk leder/afdelingsleder, som kontakter hjemmet. 

• Eleven får blanketten med hjem til forældrenes indberetning til forsikringsselskab. 

• Skolen opgør erstatningsbeløbet og sender en regning til forældrene (eller direkte til 

forsikringsselskabet, såfremt policenr. er oplyst). 

• Klasselæreren orienterer klassen om, at elevens forældre er erstatningspligtige og benytter lejligheden 

til at tale om erstatningsansvar. Dette er tænkt som en forebyggende.indsats. 

• Personalet underrettes på Medarbejderinfo. 

 

 

Når elever/børn forvolder skade  

 - børns erstatningsansvar  
 

Fra erstatningsansvarsloven: 
Børns erstatningsansvar m.v.  
§ 24 a. Børn under 15 år er erstatningspligtigt for 

skadegørende handlinger efter samme regler, 

som personer over denne alder. Dog kan 

erstatningen nedsættes eller endog helt 

bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af 

manglende udvikling hos barnet, handlingens 

beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, 

derunder navnlig forholdet mellem den 

skadegørendes og den skadelidendes evne til at 

bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås 

godtgjort hos andre. 

 

Med andre ord 

Børn er erstatningsansvarlige på samme måde 

som voksne.  

Et erstatningskrav rejses principielt over for den 

skadevoldende elev - ikke over for forældrene, 

idet disse ikke har et ansvar for den skade, som 

deres barn har forvoldt. Henvendelsen rettes til 

forældrene, som værger for barnet. 

Den i § 24 a nævnte adgang til at nedsætte en 

erstatning kommer ifølge retspraksis ikke på tale i 

tilfælde, hvor eleven er dækket af en 

ansvarsforsikring, eller hvor elevens handling er 

farlig eller præget af grov uagtsomhed. 

 

Ansvarsforsikringer 

Den ansvars/indboforsikring, som forældrene har 

tegnet, dækker i overensstemmelse med de 

vilkår, som forsikringen er tegnet under. 

Forsikringen dækker skader, der er forvoldt ved 

uagtsom adfærd (simpel eller grov uagtsomhed), 

og i almindelighed også skader, der er forvoldt 

med forsæt af et barn, der ikke er fyldt 14 år. 

 

Praksis vedr. fastholdelse af erstatningskrav 
Erstatningskrav fastholdes, når eleven/barnet er 

ansvarsforsikret.  

I mange tilfælde vil forældre ønske at ”rydde op” 

efter deres barn og derfor betale en erstatning, 

der ikke er dækket af en ansvarsforsikring, fx når 

eleven/den unge er over 14 år gammel og har 

forvoldt skaden med fortsæt.  

Når der ikke i øvrigt kan opnås erstatning for en 

skade, foreligger der adgang til at indgå en 

Trepartsaftale, dvs. en aftale mellem skole, elev 

og forældre om, at eleven via arbejdsindsats 

“betaler” en rimelig erstatning. Der henvises til 

den særlige vejledning om Trepartsaftaler. 

 



2 

Brug af blanket, når hjemmet gives 
meddelelse om, at eleven/barnet har 
forvoldt skade 

Det forudsættes, at skolen inddrager eleven i 

forløbet efter, at skaden er forvoldt. Eleven 

inddrages, når den del af blanketten, hvor der 

redegøres for hændelsesforløbet, skal udfyldes.  

Redegørelsen om hændelsesforløbet skal være så 

detaljeret, at det sikres, at skolen efterfølgende 

har mulighed for at diskutere sagen med et 

forsikringsselskab. Det er således ikke 

tilstrækkeligt at skrive, at Peter ved uagtsomhed 

har slået en rude i stykker. Det skal eksempelvis 

oplyses, at Peter i kådhed har kastet en hård 

snebold efter Poul, der stod i nærheden af en 

rude, og at Peter ramte ruden i stedet for at 

ramme Poul. 

Kommer skolen i den situation, at 

forsikringsselskabet lægger et hændelsesforløb til 

grund, som ikke svarer til det reelle 

hændelsesforløb, kan skolen henvise til 

redegørelsen, således som den er oplyst på 

blanketten. Konstateres mangler i denne 

redegørelse, kan eleven medvirke, når skolen 

efterfølgende laver en mere fuldstændig 

redegørelse - denne tiltrædes af eleven, forudsat 

tilstrækkelig alder/modenhed, og eftersendes til 

forsikringsselskabet. Kopi sendes til familien. 

 

Århus Kommune er ikke selvforsikrende 

Under den indledende kontakt med et 

forsikringsselskab, spørger selskabet i mange 

tilfælde skolen om skolens/kommunens 

forsikringsforhold - ofte handler det om ituslåede 

ruder. Man skal oplyse at Børn og Unge ikke har 

tegnet forsikring for glasskader.  

 

Bygningsafdelingen 

Spørgsmål vedrørende behandling af skader på 

bygninger og bygningsdele behandles i 

Bygningsafdelingen.

 

 


